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Egyes szám ára 4 fillér. 
Mar Megje len ik v a s a r n a r és csütör tökön. 

A szerkesztésért fe le lős: 
Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda k ö n y v n y o m d á j a Kossu th-
tér 4 szám (ref bé rház) ide intézendrtk a lapot 
é rdek lő mindenfé le kü ldemények h i rde tés i és 

f e lőf izetési d i jak . 

Mivel értük el a 
fegyverszünetet? 
Az orosz és román fronton 

bekövetkezett a fegvverszüneí, de 
nagy örömmámorunkban ©ddig|még 
nem is volt időnk azon gondolkozni 
hogy vájjon minek köszönhetjük 
a fegyverszünetei ? Mivel értük el 
a fegyverszünetet ? Kétségtelenül 
hőseink felülmúlhatatlan és kitartó 
vitézségének, nemkülönben «z oro-
szok kimerülésének köszönhető az 
hogy most a békéről tárgyalhatunk 
I)« az oroszok nem merüllek vol-
na ki tovább folytatnák a harcot 
ha látnák, hogy mi már kimerül-
tünk. Kélségen felül áll hát, hogy 
katonáink hőssiességén kivül a bé-
kére azzal kényszeritheltük hatal-
mas o r o s z ellenfelünket, hogv a 
harctérén és a gazdasági téren együt-
tesen kifejtett erőinkkel annak be-
látására bírtuk* hogy bennünket se 
kint a harctéren nem lehet legyőzni. 

Gazdasági erőfessitésünk meg-
győzi e az orosz nép mostani veze-
tőit, hogy a háborúnak oktalan 
kinyíljtásával nem kényszeríthetnek 
bennünket megadásra, hanem csak 
fokozzák ellentálló képességünket 
győzelmi akaratunkat. 

Az oroszokat és románokat 
sikerült meggyőznünk az angolok-
állal kieszelt terv esztelenségéről 
Legyünk erősek és kitartóak. Mu-
tassuk meg, hogy nemcsak tudtunk 
de még ezután is tudunk gazdasági 
téren tllentállani s akkor ellensé-
geink sorában mind többen és töb-! 
ben látják majd be küzdelmük 
céltalanságát, bizonyosak lehetünk I 
felőle, hogy ez orosz példát mások 
is követik, ha látják a VII. hadi- í 
kölcsön eredményéből, hogy nem- : 
csak továbbra is elvagyunk szánva 
a védéharc folytatására, hanem van 
erőnk is, szándékunk végrehajtására 

Fényesebben neír iga/olhatja 
semmise azt. hogy a hadikölcsón-
jegvzésse! a béke ügvét szolgáljuk 
mint éppen az orosz békeajánlat 

Legyen az a példa buzdító s még 
kételkedőkre, a jegyzéstől huzódókra 
Ezek ragadják meg az alkalmat a 
béketárgyalások ideje alatt, hogy 
jegyzéseikkel a VII hadikőlcsönnek 
minden eddigit felülmúló eredmé-
nyét biztosítsák, mert ezzel birjuk 
rá ellenségeinket a harc abbanha-
gyására. 

A fegyverszüneti tárgyalások 
alatt általában december 31-ig je-
gyezzenek azok, akik még eddig 
nem jegyeztek 1 Jegyezzen mindenki 
mert minél löbbet jegyzünk, minél 
inkább szaporodnak a hadikölcsö-
nök milliárdjai, annak arányúban 
fognak ellenségeink milliói. 

Szomorúságok a 
Jézuska körül. 
Bus riport jó gyermekek 

számára. 
Szomorúságot jelentek minden 

jó gyermekeknek A kis Jézus, aki 
rövidesen fog születni, hogy meg-
váltaná a világot és ajándékot 
tenne minden jó gyermek kará-
csony fája alá, az idén nagyon 
mostoha lesz mindenekhez. Nem 
tehet róla. A inai időkben embe-
rek intézik a bűnös világ sorsát, a 
jó Istenke nem szól bele ebbe a 
kis világháborúba. Csak öljék egy-
mást az emberek. Csak gazdagod-
janak meg a jó árdrágitÓK. Arról 
sem tehet, hogy az idén, a negve-
dik szomorú karácsony eljövendő 
estélyén a Jézuska csak azoknak a 
jó gyermekeknek tud valamit hoz-
ni, akiknek istenfélő hadimilliomos 
a papájuk 

A csődbe került karácsonyfák 
ügyében megkérdeztük egyik tö-
meggondnokot, aki a békében nagy 
áruház, most pedig több egymás-
banyiló üres raktár s néhány üres 
kirakat tulajdonosa és segédszol-
gálatos vitéze a királynak : 

— Nincs áru — mondotta a 
szomorú ember — nem gyártanak. 
Fed g most mindent ellehetne sózni 
A »égi raktár néhány megmaradt 
áruja után már most nagy a ver- ! 
sengés. Alig győzzük az árakat ! 
— emelni. 

— A szegényeket tetszik kér-
dezni? Köszönöm kérdését, azok-
nak nem igen lesz karácsonyfájuk 

az idén. Ha csak azoknak nem, a 
kik hatósági ellátásra szorulnak, 
vagy szegényházban élnek. Azok-
nak rendez a jószívű és áldozat-
kész kö'önség. Hogy mit lehet 
karácsonyra olcsón venni ? Lélek-
zetet kérem, de azt is csak ap-
ránként . . . 

Busán kell trdomásu! venni a 
szomorú tényt, hogy a kis Jézus 
az idén mostoha lesz minden jó 
gyermekekhez, kivéve azok, akik 
már maguk, vagy felmenő ágon 
nem hadseregszállítók és egyebek. 
Megkérdeztük egyikét az összes jó 
gyermekeknek, akinek édesapja 
most kötött fegyverszünetet Vol-
hyniában az orosszal. Arra a kér-
désre, h<>gy mit hoz neki a kis 
Jézus, komoly rezignációvai felelt: 

— Én már nem hiszek a Jé-
zuskában. Háború van kérem. És 
ha hozna is valamit, biztosan oly 
drágán hozná, hogy ntm birnók 
kifizetni. A kis öcsém egy autót 
vár, vagy egy falovat. Persze ő 
még nem tudjr, hogy azt is rek-
virálták. Az még elhiszi az orosz 
fegyverszünetel is. Nagyon naiv, 
pedig már — három éves . . . 

Valahol fent a felhők között, 
mintha a kis Jézus s> >moru arc-
cal adott volna igazat a komoly 
megállapításnak . . , 

Jegyezzünk 
hadikölcsönt! 
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A központi hatalmak 
eddigi h írom őszi 

hadjárata. 
A kris'/tiniai „Morgenbladef" 

hasábbjain, a neves norvég szak-
író Nörregai d ezeket írja az olasz-
országi helyzet kapcsán : 

A központi hatalmak eddig 
minden ősszel levertek egv or-
szágot. A cél mindig az volt, hogy 
az ellenséget, vagy legalább is of-
fenzív erejét megtörni. Az időpont: 
késő ősz. Támadásuk módja- hir-
telen. váratlan támadás túlnyomó 
érőkké', ugy, hogy az ellenség el-
lentálló erejói megtörték, mielőtt 
a szövetségeseik segítségükre siet-
hetlek volna. Sói még a sztratégia 
képe is ugyanaz volt az offenzívá-
nak . koncentrikus támadás ket fe 
lói az ország szive irányában az 
ellenség fővédelmi vonalának irá-
nyában, az ellenség fővédelmi vo-
valának szárnya ellen áttörés és 
s/.árnyának a felgöngyölítése. 

Szerbiában észak felöl kon-
centrikus támadást intéztek volt 
Kövess és Mackensen seregei, ke-
l hői pedig a bolgárok. Romániá-
ban koncentrikus támadás észak-
ról, nyugatról Falkanhayn hadsere-
gei és débói Mackensen serege ré-
széről. Áttörés a Vulkán-szorosnál 
előretörés a Zsilvölgyén át Crajova 
felé cs a román vonal felgöngyölí-
tése n balszárnyról kiindulva Olasz-
országban erős nyomán keletről 
Boroevics részéről, áttörés északról 
az olasz hadsereg balszárnyán és 
szárnyuk felgöngyölítésének a meg-
kezdése s/árnyukon, majd koncent-
rikus előretörés északról, nyugatról 
nagy erőkkel. 

Minden alkatommal túlnyomó 
erővel indították a támadási, ame-
lyek elég erősek voltak arra, hogy 
az ellenseg ellenállását megtörjék 
01 aszorsza«! egyik legerősebb ellen-
féle volt a központi hatalmaknak 
Ezért azoknak az erőknek a n tgv-
sága, amelyeket ellene felsorakoz-
tatlak, igen jelentékeny. Nem ke-
vesebb, min', ugv lehet, het hadse-
reget vettek h ircba a központi ha 
Iáinak 0 ts ";rs/ág eii» n. 13 x o vics 
hadseregé«, Krausz, Beiow, Schwar-
zenberg, Krobatin és hölzendoríi 
Conrad seregei. Hogy vájjon ó 
mellété nem áll-e még egv hetedik 
hadvezer vezetése alatt, nem lehet 
megállapítanunk. Fel kell tételez-
nünk a/t is, hogy nemsokára holla 
ni fogunk egy önnálló sereg elő -
nyomulásáról a Piavénái. 

Hogy az olaszok hol lesznek 
képesek megállítani az ellenséget, 
az áltól függ, hogv a szövetsége-
sek milyen erőkkel fognak az ola-
szok segít égére sietni. Emellet a 
legnagyobb jelentőséget kell tulaj-
donítani annak, hogy a szövetsége-
sek ágyukban, munícióban adnak 
e és milyen segítséget az olaszok-
nak. Ebben a tekintetben azonban 
igen rosszul állnak az olaszok, mert 
szénhiány miatt sem ágyukkal, sem 
munícióval nem képesek maguk ¡t 
ellátni. És ágyuk, különösen nehéz 
ágyuk nélkül ma nem lehet hábo-
rút «'isê ni. A kérdés az, hogy az 
angolok és a franciák mennyi ne-
héz tüzérséget képesek nélkülözni 
és átadni az olaszoknak. Ez a dön-
tő körülmény, amitől ugy lehet 
magának Olaszországnak a közre-
működése is függ a háborúban. 

HÍREINK. 
A közigazgatási bi-

zottság ülése. 
A vármegve közigazgatási bi-

zottsága hétfőn tartotta rendes ülé-
sét dr. Kelemen Béla főispán el-
nöklésevel. Az ülé> ugy indult hogy 
minden jelentékenyebb eseménv 
nélkül lezajlik, de váratlanul kinos 
jeleneteket ínscerált dr Bárány 
Árpád tanfelügyelő, 

A kinos jelenetek eleje az volt 
amikor a tanfelügyelő arról refe-
rált, hogv az állami iskolák nem 
rendelkeznek futó anyaggal, mert a 
szentesi Kenyérgyár, amely a futó 
anyagok szállítását magára vállalta 
nem teljesiti Kötelességét. A tan-
felügyelő a fa rekvirálásának el-
rendelését kérte, mert — amint 
mondta - a Kenyérgyárnak van 
fája, de nem szá'lit. Az alispán ki-
jelentene, hogy a rekvirálás! nem 
rendelheti el, mert ezzel a legsze-
gényebb néposztály érdekeit érin-
tené igen súlyosan, de magára vál-
lalta, hogy az ügyet megvizsgálja. 
A bizottság a megbízatás! az alis-
pá nak meg is ad'a. 

Mind n z írje! nélkül megje-
gvezlvijiiA. h«»gv tu l >m iNiiuk sze 
rint a ptmrzkodo {anfViügyeiő a 
hibás abboi, hogy az i .kolaknalc | 
nincs n elegendő fűlő anvaga, mert i 
a szerződésije;» tekolot! Intő anvag , 
egy jelentékeny részét külön ren-
delkezéssel nem az iskolák részére 
s/al itta!la el Erre különb n méj», 
h> a szükség ugy kívánj \ rés'le-
leten ki fogunk térni. 

Maga a fa-ügy még nem any-
nvira kinos, mint kellenitllen ü»v 
volt, kinos legfölebb ezután fog 
lenni, de a tanfelügyelő ur elemé-
ben érezhettn magát és minden 
áron provokálni akarta a kinos 
dolgokat. 

A mindszenti ovodák ügye ke-
rült elő. Ezt az ügyet a bizottság 
már egyszer levél le a napirendről 
mert nem volt kellően előkészítve. 
Gondolhatni, hogy a kellő előké-
szítés hiányáért nem a főispán, 
nem az alispán de még csuk a 
többi bizottsági urak sem felelő-
sek. hanem kizárólag a tanfelü-
gyelő. No dehát hiányos előkészí-
tés még a leggondosabb előadóval 
is megeshetők, miért ne esnék meg 
épen Bárány Árpáddal. 

Hát a vitát, ami kefejlődölt 
nem reprodukáljuk, mert azt a fen 
héjázó és ellenmondást ne n tűrő 
kijelentéseket, amiket a vita során 
egy tanfelügyelő egy főispánnal és 
egy alispánnal szemben magának 
megengedett még a jó izlés is tilt 
ja, hogy megörökítsük. Csak azt 
jegyezzük föl, hogy amikor a bi-
zottság nem a tanfelügyelő javas-
latát fogadta el, hanem az alispánét 
akkor az előadó megtagadta, hogv 
aki mondott határozatot megfogal-
mazza. kémén- diktátori hang >n 
mondta oda az alispánnak, hogy 
diktálja jegyzőkönyvbe a határo/a 
tolt, mert azt ő nem foglalja írásba 

Eddig van.rA dologra még vis/-
sza fogunk térni, mert bárki az 
eseményeket mscenálla j e l e n t é k t e -

len, de a megtör 'ént dolog komoly 
és jelentőségteljes. Elvégre is az 
agott esetben Csongrádvárinegye 
alispánjának tekintélyéről van szó 
ami hiába, mégis tebb, mint a vár 
megyére illetékes tanfelügyelő ha-
talmi mámora. A Tisza rezsiuen 
tul vagyunk és azt hisszük, hogv 
most már alkotmányos világot -
tiszta korszakot elünk. 

Gyűlés a megyén. Ma 
tartja n vármegye törvényhatóság« 
bizottsága negyedéves rendes köz-
g\ üléséi. 

Hadikölcsönt jegyezni 
december 31-ig ehet Mindenki 
teljesítse kötelességét, 

— £ élkiíó hus egy korona. 
Szegedről ii j a a, hogy Karácson) 
eJőtt kedves különös eriékes aján-
dékkal szolgai Szeged város ható-
sága azoknak, akik a ni «i drága 
világban még a legnagyobb ünne-
peken sem tudnak egy kis húsétel-
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hez jutni. 1270 családnak egy ko-
r o n á é r t télkilónként hust árusít ki 
a karácsony elótli vasárnapon de-
cember 23-án, A mesébe i lóén 
olcsó husi a hatósági mészárszék 
fogja kiszolgálni utalványok ellené-
ben. A költségeket a hatósági mé-
szárszék hasznából födözik. 

— A fővárosi sörfőzdék 
egyöntetűen elhatározták, hogy a 
sörárakat f. évi december hó 15-tól 
kezdódőleg leiemelik és pedig a 
hordósőrt hektóliterenként 35 ko-
rónával, a 0*45-08 palackot 40 fil-
lérrel és a 0*55 ös palackot 50 fiU 
térrel. Bár felesleges a mostani sú-
lyos viszonyok között megokolni 
ezt az áremelést, mégis nyomaté-
kosan hangsúlyozzák, hogy az ár-
emelésnek már egy évvel ezeiótt 
meg kellett volna 'történnie, ami-
nek elmaradása folytán állott be 
az a visszás helyzet, hogy a vi-
déki sörgyárak sokkal magasabb 
árak mellett helyezték el söreiket, 
mint a kőbányai sörfőzdék. A kő-
bányai sörfőzdéknek ezt a példát-
lanul nagy áldozatkészségét tovább 
lentartani lehetetlen, különösen te-
kintettel arra, hogy minden anyag 
ára, amelyre szükaeg van, soha ei 
nem képzelt magasságra emelkedett. 
Vonatkozik ez az árpán és póta-
nyagokon kivül a munkabérekre, 
szenre, szurokra, dongákra, gépo-
lajra, dugókra, palackokra, szalma-
tokokra, takarmányokra stb. stb. 

— Több gyermeKes osalád-
apák kimélóse. A király tudva-
levőleg elrendelte a többgyermekes 
csaladapák kímélését. Ezt a rende-
letet a honvédelmi miniszter most 
azzal egészíti ki, hogy a hat vagv 
még több el nem látott gyermek-
hez aiok a mostoha és örökbe fo-
gadott gyermekek is hozzászámi-
tandók, akiknek fenntartásáról az 
illető családapa katonai szolgálatra 
való behívása előtt már gondosko-
dott. s akikről még jelenleg is gon-
doskodik A házastársak egyikének 
a házasságon kívül szülelelt azon-
ban háztartásukban elő gvermekei 
a házasságból s/.ületelt gyermekek-
kel egyenlő elbánásban részesiten-
dők. 

— A fehérneinűgyüjtés igen 
szép eredménnyel folyik városunk-
ban. A közönség megértve a nemes 
célt, hazafias készséggel adakozik 
vitéz katonáink téliruha és fehér-
nemű szükségletének előtcremté-
tésére. Az átvételi elismervények-
ből össze állítottuk a 11. kerület 
gyűjtés eredményét. E héten kö-
zölni fogjuk a többi kerületekből 

SZENTESI LAP 3 «144. 

is azok névsorát, okik a hazafns 
gyűjtést szives adományaikkal tá-
mogatták. A II kei ül el bő! [könyvek 
szerint a következő fehérnemű ado 
mányok gyűltek össze: Dr. Csúcs 
Jánosné 5 férfl ing 2 kis párnahaj 
1 nagy párnahaj 1 csomag ruha-
darab. Dr Szeder Ferenc Janosné 
4 férfi ing 5 lábravaló 1 kis párna 
haj 1 lepedő 6 zsebkengő 1 abrosz 
1 törülköző 6 harisnya 3 trikóing 
12 kézelő 17 krágii, Özv Sarkadi 
Nagy Mihátyné 1 férfi ing 2 kis 
párnahaj 1 nagy párnahnj 4 szal-
véta 5 törülköző. Id. Kürti Mihály 
2 férfii ing. Szijjártó Sz. Sándorné 
1 lepedő 1 dunna haj. Soós Is Iván né 
1 férfiing 2 lábravaló. Debreceni 
István 4 férfiing. Szántó Mihályné 
1 férfiing 2 törülköző. ö?r. Dóczi 
Istvánné 3 férfiing 1 lábravaló, Ve-
res Zsigmondné 2 férfiing 1 lábra 

! való. Veres Zsigmondné 2 férfiing-
1 lábravaló. 

(Folyt, kőv.) 

Cukor a hangyánál. A 
szentesi hangyaszövetkezet most 
osztja ki a szerényebb és ismeret-
lenebb tagoknak a szeptember havi 
cukrot 2 kor. 50 fillérért 90 dekáját 

- Koksz jött a hangyának 
Csak azért liivjuk fel a közönség 
figyelmet mert nem tudjuk ki 
tarthat rá számot látjuk, hogy 
szállították olyan helyekre a hol 
bizonyosan volt anélkül is, de jó 
volna sokónknak egy mázsácska 
is a hol egy marékkal sincs. 

Az állami alkalmazottak 
csak Január elsejétől kezdve 
kapnak háborús segélyt: Az ál-
lami alkalmazottak háborús segé-
lyéről szóló törvény értelmében a 
állami alkalmazottaknak háborús 
s e g é l y é t november l-lől kezdve 
fölemelték. Az állami tisztviselők 
azonban, noha a törvény szente 
sitést nyert, még most is a régi. 
alacsonyabb háborús segélyt kap-
ják. A pénzügyminiszter ugyanis 
rendeletet bocsátott ki, amely sze-
rint ha a háborús segélyt kiutaló 
rendelet decemberben érkezik le, a 
fölemelt háborús segélyt — no-
vembertől visszamenőleg — csak 
január elsejétől kezdve szabad fo-
lyósítani. Az állami tisztviselők és 
alkalmazottak tehát éppen Kurá 
csony előtt nem juthatnak a há-
borús segélyhez, amikor arra leg-
nagyobb szükség lenne. 

— A hadseregnek fohér 
nemű kell, senki ne felejtse el. 
hogy amikor fehérneműt ad, a 
hazát védi és becsületbeli kö-

telességét teljesiti. Mi lehetünk 
rongyonak, de a vitéz hadsereg 
nem £ sükölködhetik fehérne-
műben. 

Kiadja 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Egy jó fiu 
kerestetik t i m á r tanulónak 
KISS SÁNDORHOZ Kisér-utoa 
33. szám alá. 

Egy szegedi 
úriember, ki most vonult 
be, a Petőfi-szállóhoz kö-
zel keres egy megfelelő 
kis lakást egy magános 
fiatal aszonynál, hol egy-
úttal kellemes otthonra 
talál esetleg teljes ellátást. 
Ajánlatok A. E. Petőfi-
szálló portáshoz cimzen-

dők. 

ff vessző 
Kanász Nagy Bálintnak, 
kaskötök és garabolyo-
sok részére alkalmas 
vesszője van eladó, még 
tekinthető és értekezhető 
I. ker. Klauzál-utca 36 
szám alatt, (öreg Kanász-

féle ház.) 

7 hold föld 
Fábiánban örök áron el-
adó. Értekezni lehet II. 
kerület Deák Ferenc ut 

72 szám alatt. 

Tonciic Herestetilf. 
kgy jól megtermett 14 -15 
éves fin molnár iparhoz 
tanoncul kerestetik Bazsó 
és Holub Fabiánsebestyéni 
malmában. 

; A ki még nem jegy-
zett, azonnal jegyez-

zen hadikölcsönt. 



4 oldal SZtNTESl LAi" 

Tanonc tastetife ElOilO Ml 
Egy jó házból való és 
jobb nevelésben része-
sült fiu borbély és fod-
rász tanulóul azonnal 

felvétetik 
Özv. GrubmöIIer Józsefné 

borbély- és fodrász üzleíeben 
Kossuíh-iiíca. 

Félegyházi Török örö-
kösöknek Lakos-utca 
28 számú háza szabad-
kézből eladó, értekezni 
lehet a kórógyi-csár-
dássál, vagy pedig Vá-
¡¿árheyi-utca 5 szám 
alatt az örökösökkel. 

Hirdessen e lapban 

„ J S szám 

Egy. esetleg több 
iapki hordó 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

Eladó ház. 
Bocskav utca 5 szám alatti 
ház szabad kézből eladó 
Értekezni lehet Sólvoni 
Eszterrel Jövendő u. 15 
sz. alatt. 

S a j d o B á l i n t Utóda 
ja 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 
• 

II 
If t l 

• I 1 

feiadohivotala 
Hassuth-tér í szóm. (Ref. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

II 

II 
1 1 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai műintézetébe», Szentes 1917. 




